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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปี

การศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 2 
คน บุคลากร จํานวน 4 คน นิสิต จํานวน 5 คน ศิษย์เก่า จํานวน 2 คน และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 
16 คน 
  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  

- สกอ.  23 ตัวบ่งชี้  
- สมศ.  12 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ 1-15 โดยไม่รวมตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 12)  
- มก.    1 ตัวบ่งชี้ 

โดยผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  

ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
คะแนนเฉลี่ย คุณภาพระดับ คะแนนเฉลี่ย คุณภาพระดับ

สกอ.          23 ตัวบ่งชี้  4.38 ดี 4.20 ดี 

สมศ.          12 ตัวบ่งชี้  
(ตัวบ่งชี้ 1-15 โดยไม่รวมตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 12) 

2.93 พอใช้ 3.43 พอใช้ 

สกอ. + มก.    24 ตัวบ่งชี้ 4.76 ดีมาก 4.20 ดี 

ภาพรวม        36 ตัวบ่งชี้ 3.91 ดี 4.05 ดี 
 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 23 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 12) มีคะแนนเฉลี่ย 3.91 ได้คุณภาพระดับดี  เมื่อ
พิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 
ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ สมศ. 12ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.93 ได้คุณภาพ
ระดับพอใช ้
  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ  
ตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 ได้คุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.43 ได้คุณภาพระดับ
พอใช้ รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

2.57 4.00 4.00 4.00 4.00 3.32 3.49 3.46 3.46 3.32 3.42

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 4.67 5.00 4.67 - - - 4.67 5.00 - 4.67

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.33 3.33 4.67 4.67 3.33 4.00

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 3.50 3.50 3.50 - 4.50 4.50 3.50 3.50 4.50 4.00

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.02 4.02 5.00 5.00 4.02 4.80

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

การเงินและ
งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.20 4.20 5.00 5.00 4.20 4.60

เฉลี่ยภาพรวม 3.17 4.42 4.44 4.42 4.00 3.77 3.80 4.20 4.20 3.77 4.05
ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. สถานที่ต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ 
2. มีภาพของความเป็นนานาชาติที่ชัดเจน 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง 
4. มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากและมีความโดดเด่น 
5. มีบุคลากรด้านการสอนและการวิจัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ควรพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมการทํางานวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีความเหมาะสมตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  

มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จําเป็นและส่งเสริมในเปิดสอนหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างงานวิจัยที่ตรงต่อความต้องการของชุมชนและตอบสนองต่อนโยบายของประชาคมอาเซียน 
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ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
1. ด้านการเรียนการสอน สร้างบุคลากรด้านวิชาการเพื่อปฏิบัติงานในเขตภูมิภาคและมุ่งสู่ความเป็น

นานาชาติ 
2. ด้านงานวิจัย คณาจารย์มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ มีผลงานตีพิมพ์ทั้ง

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3.  ด้านบริการวิชาการ มีการใหบ้ริการจัดอบรมการสื่อสารทางทะเล และการจําลองระบบปฏิบัติการ

ต่างๆ บนเรือ ให้แก่ผู้ทีม่ีความจําเป็นโดยไม่แสวงหากําไร 
4.  ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการส่งเสรมิให้คณาจารยแ์ละนิสิตร่วมกันดําเนินกิจกรรมโครงการ

เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหลายโครงการ รวมทั้งเน้นการอบรมนิสิตให้มีความเคารพนอบน้อมต่อบุคคลทั่วไป 

แนวปฏิบัติที่ดี 
1. ใช้สอยประโยชน์จากพ้ืนที่ที่มีอยู่ภายในวิทยาเขต เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนสิิตอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 
2. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯ และคณะวิศวกรรมศาสตรศ์รีราชา ได้แก่

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 21 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 21 กิจกรรม  

 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 1 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 10-11 
กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 36 ตัวบ่งชี้ จาก 39 ตัวบ่งชี้ เนื่องจากไม่มีการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 2 ตัวบ่งชี้และไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 12 เป็นตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว้ โดยวิทยาลัย
พาณิชนาวีนานาชาติประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 3.91 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.05 อยู่ในเกณฑ์ดี 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินฯ 
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
วันที ่10 กรกฎาคม 2555 
เวลา 09.00 - 09.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

ณ ห้องประชมุวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ 
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

เวลา 09.30 – 10.30 น.  ผู้บริหารวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2554 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สาํคญั ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประเมิน 
คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ 
ผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร 
จัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน 
คุณภาพ 

เวลา 10.30 - 11.00 น.  คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
กําหนดการสมัภาษณ์ 

เวลา 13.00 – 13.30 น. กลุ่มที ่1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บรหิาร ของแต่ละสาขาวิชา จํานวน 2 คน 
เวลา 13.30 – 14.00 น. กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสติทุกระดับคละชั้นปี จํานวน 5 คน 
เวลา 14.00 – 14.30 น. กลุ่มที ่3 กลุ่มศิษย์เก่า และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง จํานวน 4 คน 
เวลา 14.30 – 15.00 น. กลุ่มที ่4 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จํานวน 4 คน 

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
 
วันที ่11 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพาณชิยนาว ี

นานาชาต ิ
เวลา 09.00 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

- ห้อง SHIP DESIGN ROOM 

- ห้อง SHIP ENGINE SIMULATOR , 

- ห้องฝึกพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ (GOC) 

- ห้องฝึกปฏิบัติการเดินเรือ 
- ห้องปฏิบัติการต่อเรือและเครื่องกลเรือ 

เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวี 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมวิทยาลัย 

พาณชิยนาวีนานาชาต ิ
เวลา 15.30 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ 

บุคลากรของหน่วยงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ รับทราบ 
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วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมหารือและเตรียมแผนการตรวจ
ประเมิน แบ่งภาระงาน กําหนดรายละเอียดต่างๆ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี  และได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ 
และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ตามผลการดําเนินงานใน
รอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตาม
รายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ 
และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน มีผลการดําเนินงาน 36 ตัวบ่งชี้ จาก 39 ตัวบ่งชี้ เนื่องจากไม่มี
การหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 ตัวบ่งชี้และไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 12 เป็นตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยตามที่กําหนด
ไว้ โดยวิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาติประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 3.91 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.05 อยู่ในเกณฑ์ดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

2.57 4.00 4.00 4.00 4.00 3.32 3.49 3.46 3.46 3.32 3.42

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 4.67 5.00 4.67 - - - 4.67 5.00 - 4.67

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.33 3.33 4.67 4.67 3.33 4.00

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 3.50 3.50 3.50 - 4.50 4.50 3.50 3.50 4.50 4.00

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.02 4.02 5.00 5.00 4.02 4.80

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.20 4.20 5.00 5.00 4.20 4.60

เฉลี่ยภาพรวม 3.17 4.42 4.44 4.42 4.00 3.77 3.80 4.20 4.20 3.77 4.05
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ในรอบปีการศึกษา 2554 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที่ 3, 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

4.05

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   4.20
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัว
บ่งชี้) 

  4.20

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 3.89
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้)
ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 

3.43

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ  

  4.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 7 4.00

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0.00 ไม่ประเมิน
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

(สมศ.) 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  3.42
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 5 5 4.00

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

60 10.5 29.58 2.46

35.5   

ผลต่างค่า
ร้อยละ
(เงื่อนไข 

2) 

0 0.00 0.00

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

0.5 0.5 1.41 0.23

35.5   

ผลต่างค่า
ร้อยละ
(เงื่อนไข 

2) 

0 0 0.00

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 6 6 4.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 6 7 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 6 6 4.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 5 4.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 4 4.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 26 86.67 4.33

30   

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 38   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 43   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา คน 30   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน 26   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0   

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 4   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 0   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

0 3.70 3.70

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00

0   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน 0   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceeding) ท่ีได้รับการยอมรับ
ในสาขา 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ีได้รับการยอมรับใน
สาขา 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที
ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI 
หรือ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00

0   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน 0   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

14  
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 0 82.00 2.31 1.92

35.50   

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 7.00 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 13.50 27.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 10.50 52.50   



 13 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.50 2.50   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00   

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 4.67
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 7 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 4 4.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  4.00
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ข้อ 6 6 4.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 6 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 180,000 29,955,300 950,961.90 5.00

31.50   

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 0 9.00 25.40 5.00

35.50   

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 35.50   

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 7.00 1.75   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1.00 0.50   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 2.00 2.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 4.00 4.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 10.00 28.17 5.00

35.50   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 10.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0.00   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 0 0.00 0 0.00

35.50   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 0.00 0.00   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0.00 0.00   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง 0.00 0.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.00
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 4 4.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 4 3 3.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 0 3.00 33.33 5.00

9.00   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 1   

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 2   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 0   

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 9   

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 4 4.00 4.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 4 4.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 3 3.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4.80
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 6 7 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 4 6 5.00

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน 0.00 ไม่ประเมิน

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 0 0 4.02

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 6 7 5.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.60
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 6 9 5.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 0 4.20 4.20

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาแผนต่างๆ ที่มีความเข้มแข็ง 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดทําแผนและแยกแผนให้ชัดเจน สอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การ

ประเมินผลแผน และการนําผลไปยกระดับแผน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.62 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.42 ได้คุณภาพระดับพอใช้  
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีความโดดเด่นของหลักสูตรด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ซึ่งเน้นศักยภาพ

ของความเป็นผู้นําในการเดินเรือ และมีเอกลักษณ์เฉพาะของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ แต่ควรเพิ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตั้ งแต่ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไป เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษาแล้วให้มี
ความเฉพาะทางเพิ่มขึ้น 

2. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทํางานสูง ส่งผลให้นิสิตได้รับความรู้จากประสบการณ์
ตรงอย่างเต็มที่ และควรเร่งหาแนวทางให้คณาจารย์อาวุโสถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคณาจารย์รุ่น
ใหม่ ซึ่งมีความกระตือรือร้นและความสามารถให้ได้รับประสบการณ์และความรู้ที่เกิดจากการสั่งสม
ในการปฏิบัติงานจริงของคณาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์รุ่นใหม่ 

3. นิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านระเบียบวินัยและสมรรถภาพทางร่างกาย
รวมทั้งความอดทนเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอื่นๆ ด้านการ
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจรวมทั้งด้านระเบียบวินัย 

4. มีการประกาศทุนสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการและควรมีการสรุปผลการให้ทุนสําหรับ
นิสิตเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการในแต่ละปีและประเมินผลสําเร็จของกิจกรรม 

5. มีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และสื่อการสอนรวมทั้งซอฟต์แวร์ที่จําเป็นสําหรับการเรียนการ
สอน และควรพิจารณาพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์และสื่อการสอนที่เป็นผลงานการผลิตจากนิสิต 
คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมกันผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใช้งานในการ
เรียนการสอน 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. วิทยาลัยฯ ยังมีอุปสรรคเรื่องตําแหน่งวิชาการและคุณวุฒิของคณาจารย์ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนา 

จึงควรจัดทําแผนพัฒนาสายวิชาการให้มีความชัดเจนในเรื่องของหลักสูตรที่จะต้องเข้ารับการอบรม/
การขอตําแหน่งทางวิชาการตามช่วงเวลาในระดับรายบุคคล และมีกระบวนการกระตุ้นและสร้าง
ขวัญกําลังใจในการสร้างผลงานและเตรียมความพร้อมเป็นระยะๆ 

2. ขาดระบบติดตามการนําความรู้และทักษะที่คณาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาไปใช้ในการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม จึงควรมีประกาศแนวทางในการติดตามการนํา
ความรู้และทักษะหลังการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่ชัดเจน เช่น การรายงานผลการนําความรู้ไปใช้ในระยะ 3-6 เดือนหลังการอบรม หรือ 
การจัดการความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (KM) 
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3. ขาดแผนการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอนและการวัดประเมินผลในการเรียนการสอน จึงควร
กําหนดเส้นทางการพัฒนาความรู้ที่จําเป็นให้กับคณาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ารับอบรมด้านเทคนิค
การเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 

4. ขาดการจัดทํา มคอ. 3 และ 5 ให้ครบถ้วนทุกรายวิชาที่เปิดสอนของทุกหลักสูตร ดังนั้นควรกําหนด
มาตรการเร่งรัดกวดขันให้คณาจารย์ผู้สอนดําเนินการจัดทํามคอ. 3 และ 5 ให้ครบถ้วนเพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาโดยอาจผูกกับมาตรการจรรยาบรรณ 

5. การประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิตในบางรายวิชายังมีจํานวนนิสิตเข้าประเมินน้อยกว่าร้อยละ 
70 จึงควรตรวจสอบจํานวนนิสิตที่เข้าประเมินการสอนออนไลน์ให้ครบทุกรายวิชาและไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
คณะให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตที่

หลากหลายและมีจํานวนมาก อย่างไรก็ตามควรคํานึงถึงการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของนิสิตและมี
ผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากเพื่อประหยัดงบประมาณและเน้นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนิสิต 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้ศิษย์เก่าโดยเฉพาะยังไม่ชัดเจนและมีน้อย ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่ากับวิทยาลัยที่แนบแน่น ดังนั้นจึงควรมีกิจกรรมที่ให้ศิษย์เก่าได้เข้าร่วม
และได้รับการพัฒนาประสบการณ์หลังจากสําเร็จการศึกษาที่มากขึ้น รวมท้ังปรับปรุงระบบการ
ติดต่อกับนิสิตโดยใช้รูปแบบเครือข่ายออนไลน์ที่ทันสมัย เช่น facebook 

2. วิทยาลัยฯ ยังขาดความชัดเจนในการส่งเสริมให้สโมสรนิสิตจัดกิจกรรมของตนเองเพื่อจะได้เรียนรู้
การนําระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการดําเนินกิจกรรม วิทยาลัยฯ ควรนํากิจกรรมของสโมสรนิสิต
มาร่วมกําหนดในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ร่วมกับกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ จัดเพื่อเป็นการเสริม
ความเข้มแข็งของนิสิตในการดําเนินโครงการต่างๆ ด้วยตนเอง 

3. การใช้คณะกรรมการวิชาการเพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะอาจส่งผล
ให้การทําหน้าที่ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาขาดความชัดเจน จึงควรแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาระดับคณะที่ชัดเจนเพื่อทําหน้าที่ประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.94 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. คณาจารย์มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัย และหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกสูง 
2. คณาจารย์มีความสามารถในการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และมีการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติเป็นส่วนมาก จึงควรส่งเสริมสนับสนุนและ
เพิ่มทุนวิจัยเพื่อสนองนโยบายการนําไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. คณาจารย์มีผลงานวิจัยจํานวนมาก แต่คณาจารย์เข้าไปกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลกลางของ

มหาวิทยาลัยไม่ครบ จึงควรประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เรื่องการกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง 
2. การจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยยังไม่เป็นระบบ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 4 
ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

วิทยาลัยฯ มีศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก อย่างหลากหลาย 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดโครงการครั้งต่อไป 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับ
ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
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มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ เช่น โครงการ
วิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

ขาดการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีประสบการณ์ด้านการบริหารในระดับสูง 
2. มีระบบการพัฒนาสถาบันสู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
ควรกําหนดประเด็นความเสี่ยงเฉพาะให้ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีศักยภาพด้านการได้มาซึ่งงบประมาณรายได้อยู่ในระดับสูง 
2. มีแนวทางการได้มาซึ่งงบประมาณที่หลากหลาย 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการปรับกลไกด้านการเงินให้ชัดเจนมากขึ้น 
2. จัดทําเอกสารการเสนอแนะ หรือ ติดตามผลการใช้เงินที่เฉพาะเจาะจง 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
มีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
ควรมีการเพิ่มศักยภาพด้านกลไกการประกันคุณภาพให้สูงขึ้น 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ แล้ว 
พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.08 ได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 4.02 4.01 4.00 4.00 4.02 4.01

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

3.17 4.41 4.38 4.41 - 3.88 3.88 4.18 4.13 3.88 4.10

   มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.71 4.71 4.71 - 4.02 4.02 4.71 4.71 4.02 4.63

   มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกจิ
ของการบรหิาร
การอดุมศึกษา  

3.17 4.20 4.11 4.20 - 3.85 3.85 3.91 3.82 3.85 3.89

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.33 3.33 5.00 5.00 3.33 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.17 4.47 4.44 4.47 4.00 3.77 3.78 4.24 4.20 3.77 4.08
ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.01 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนา
คุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากลตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนดในหลักสูตร  ด้วยกิจกรรมการพัฒนา
นิสิตที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต โดยมีผลภาวะการได้งานทําของนิสิตคิดเป็นร้อย
ละ 86.67 และได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าที่ ก.พ. กําหนดเฉลี่ยเดือนละ 20,726.36 บาท นายจ้างและ
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิตในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.52 นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุน
ทุนเพื่อให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 

 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.10 อยู่ในเกณฑ์ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 
ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณบดีและผู้บริหารของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีวิสัยทัศน์และมี
ความทุ่มเท มีการกําหนดแผนกลยุทธ์และแผนงานการจัดกิจกรรม/โครงการเป็นจํานวนมากครอบคลุมในทุกพันธ
กิจ อาจารย์มีศักยภาพในการงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ แต่เนื่องจากคณาจารย์ขาด
ตําแหน่งทางวิชาการ และผู้ที่เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการยังไม่ได้ทราบผลการพิจารณาซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะ
หนึ่ง รวมทั้งการดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงผลงานวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป อีกทั้งขาดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลท่ี
ชัดเจนในช่วง 3-10 ปีข้างหน้า  นอกจากนี้ การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ายังไม่สมบูรณ์ 
ควรปรับปรุงระบบการติดต่อกับนิสิตโดยใช้รูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ที่ทันสมัยต่างๆ 
ทั้งกับศิษย์เก่าและนิสิตต่างสถาบันอย่างสม่ําเสมอ ควรมีการจัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ภายหลังการสําเร็จการศึกษามากขึ้น รวมท้ังเปิดโอกาสให้นิสิตจากสโมสรนิสิตเข้าร่วมกําหนดแผน
กิจกรรมพัฒนานิสิตร่วมกับกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ จัดเพื่อลดความซํ้าซ้อนและส่งเสริมให้นิสิตดําเนินกิจกรรมด้วย
ตนเองเพิ่มขึ้นโดยนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ  
 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ สะท้อน
ให้เห็นว่า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มี
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกสูง มีผลงานวิจัยที่นําเสนอ
และตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  ทั้งนี้ควรมีการตีพิมพ์ในรูปแบบของบทความและตําราเพิ่มขึ้น 
ควรมีการรวบรวมสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยภายและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ แล้ว พบว่า มี

ระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.05 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

 
 
 
 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 4.14 4.17 4.14 4.00 4.26 4.21 4.13 4.14 4.26 4.17

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.44 4.44 4.44 - 4.06 4.06 4.50 4.50 4.06 4.37

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

1.35 5.00 5.00 5.00 - 2.98 2.98 3.17 3.17 2.98 3.08

เฉลี่ยภาพรวม 3.17 4.42 4.44 4.42 4.00 3.77 3.78 4.20 4.20 3.77 4.05
ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.17 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนา
คุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากลตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนดในหลักสูตร ด้วยกระบวนการและ
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กิจกรรมการพัฒนานิสิตที่หลากหลาย เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเฉพาะระดับปริญญาตรี (มีแผนการเปิดหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาในปี 2556) อย่างไรก็ตามในด้านปัจจัยนําเข้ายังต้องปรับปรุงในด้านตําแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากร ขาดการนําผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก เนื่องด้วยกระบวนการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมที่ดําเนินการไม่ได้มีการสํารวจความต้องการที่สําคัญและจําเป็นของชุมชน   

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้คุณภาพระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่า คณบดีและผู้บริหารของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีวิสัยทัศน์ มีความทุ่มเทและความ
พยายามในการเสาะหาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรต่อเรือและด้านการเดินเรือเพื่อเป็นที่ปรึกษาและบรรจุเป็นอาจารย์
ของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดแผนกลยุทธ์และแผนงานการจัดกิจกรรม/โครงการเป็นจํานวนมากครอบคลุมใน
ทุกพันธกิจ  

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีศักยภาพในการหารายได้เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ 
ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการเงินในการสนับสนุนงานตามพันธกิจอย่างเต็มที่   

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.08  ได้
คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติอาจารย์มีศักยภาพในการงานวิจัยและ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ แต่เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่ซึ่งทรัพยากรบคุคลที่มีอยู่ คณาจารย์ส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถขอตําแหน่งทางวิชาการตามข้อกําหนดของ กพอ.  และผู้ที่สามารถเสนอขอตําแหน่งทาง
วิชาการยังไม่ได้ทราบผลการพิจารณาซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ขาดการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลที่ชัดเจนในช่วง 3-10 ปีข้างหน้า  ในการเตรียมกําลังคนหมุนเวียนกรณีลาศึกษาต่ออีกด้วย  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  แล้ว พบว่า มี

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.05 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

2.57 4.60 4.60 4.60 - 3.38 3.38 4.13 4.13 3.38 3.99
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   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 1.35 4.00 4.00 4.00 - 1.92 1.92 2.94 2.94 1.92 2.77
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

- 4.83 4.83 4.83 - 4.11 4.11 4.83 4.83 4.11 4.72

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

5.00 4.22 4.25 4.22 4.00 3.89 3.90 4.27 4.30 3.89 4.10

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 4.50 4.67 4.50 4.00 4.02 4.01 4.40 4.50 4.02 4.29

   2) ด้านการวิจัย 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.33 3.33 4.67 4.67 3.33 4.00
   3) ด้านการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม 

- 3.50 3.50 3.50 - 4.50 4.50 3.50 3.50 4.50 4.00

   4) ด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.17 4.42 4.44 4.42 4.00 3.77 3.78 4.20 4.20 3.77 4.05

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.77 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.72 สะท้อนให้เห็นว่าวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีความพร้อมและศักยภาพในด้านกายภาพ การเงินและการ
บริหารจัดการ แต่อาจารย์ประจํายังขาดตําแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากเป็นคณะที่มีอายุเพียง 6 ปี และมีอาจารย์
ที่เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการแล้วยังไม่ทราบผลการพิจารณา รวมทั้งยังมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่
ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการอีกจํานวนหนึ่งอีกด้วย และควรพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.29 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 และ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 สะท้อนให้เห็นว่าวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมี
การดําเนินการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านได้เป็นอย่างดี สามารถผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้าง
บัณฑิตสู่สากล โดยมีกิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และเงินสนับสนุน
จากภายนอกเพื่อการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม แต่ไม่มีการ
เก็บหลักฐานเพื่อการอ้างอิง  รวมทั้งการนําผลการประเมินเพื่อการปรับปรุงในการดําเนินการครั้งต่อไป  สําหรับ
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการดําเนินโครงการกิจกรรมเป็นจํานวน
มาก  
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ภาคผนวกที่ 1 
 

ข้อมูลการสัมภาษณ ์
 

กลุ่มที่ 1  อาจารย ์จํานวน 2 คน 
1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนาตนเองและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 
2. วิทยาลัยฯ เปิดกว้างเรื่องงานวิจัยและงานวิชาการ แต่ควรเพิ่มแรงจูงใจและเงินสนับสนุนในการทํา

วิจัย 
3. ขาดการติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนามาปรับใช้ 
4. ควรพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศเพิ่มเติม 

 
กลุ่มที่ 2 นิสิต จํานวน 5 คน 

1. คณาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาโดยตรง 
2. วิทยาลัยฯ ใหค้วามสําคัญทางด้านภาษา และจัดโครงการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษทั้งในส่วนของวิชา

พ้ืนฐานและความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติมให้กับนิสิต 
3. การเรียนการสอนมีการเชิญวิทยากร และอาจารย์พิเศษ ทีม่ีประสบการณ์โดยตรงมาให้ความรู้ 
4. วิทยาลัยฯ ส่งเสริมกิจกรรมนสิิตในทุกด้านทัง้ในส่วนของวิชาการและสันทนาการ 
5. นิสิตต้องการให้วิทยาลัยฯ จดัหาเครื่องมือและอุปกรณ์สาํหรับการเรียนการสอนให้เพียงพอและ

หลากหลาย 
6. ในส่วนของการเรียนภาคปฏิบัตินิสิตมีความต้องการให้มีปฏิบัติในเชิงลึกย่ิงขึ้น 
7. ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
8. นิสิตต้องการให้วิทยาลัยฯ ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับหลักสูตร

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
9. คณาจารย์ดูแลนิสิตได้ทั่วถึง นิสิตสามารถติดต่อได้โดยง่าย 

 
กลุ่ม 3 ผู้ใช้บณัฑิต (ตัวแทนจากบริษทัยนูิไทย) จํานวน 1 คน และศิษย์เก่า จาํนวน 2 คน 
 ผู้ใชบ้ัณฑิต 

1. บัณฑิตมีความรู้เรื่องการต่อเรือและการคํานวณที่ดีเยี่ยม จึงช่วยลดกระบวนการจ้างงานจากภายนอก
ซึ่งมีผลทําให้คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบการลดลง  รวมทั้งมคีวามสามารถในด้านการออกแบบ 

2. เนื่องจากบัณฑิตของวิทยาลัยฯ มีศักยภาพสูงจึงทําให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง 
3. ต้องการให้ทางวิทยาลัยฯ เพิ่มศักยภาพความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ  และเพิ่มความรู้ความสามารถ

ในการมองภาพรวมของความเชื่อมโยงงานทั้งระบบ 
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4. ควรเพิ่มเติมการฝึกปฏิบัติ เช่น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

5. คุณสมบัติของบัณฑิตที่ต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ การมมีนุษยสัมพันธ์ ความอดทนในการรอคอย มี
ทัศนคติมองโลกในแง่บวก   

 
 
ศิษย์เก่า 
1. ควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอและหลากหลาย 
2. วิทยาลัยฯ ควรจัดให้นิสิตได้ฝึกงานก่อนจบการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเข้าปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ 
3. ควรพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษแก่นิสิต เพื่อนําไปใช้กับการปฏิบัติงาน 
4. ควรพัฒนาความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมเฉพาะทางแก่นิสิต 
5. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงศิษย์เก่ายังไม่ทั่วถึง ข้อมูลบนเว็บไซต์ “ศิษย์เก่า” ไม่ค่อยมีความ

เคลื่อนไหว 
 
กลุ่ม 4 เจ้าหน้าที ่จํานวน 4 คน 

1. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ไม่มีการแบ่งแยก 
2. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ 
3. ขาดการติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนามาปรับใช้ 
4. ควรจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่หลากหลายและทั่วถึงเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าศึกษาต่อของนิสิต 
5. วิทยาลัยฯ เพิ่มศักยภาพความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิต และบุคลากร 
6. ควรกําหนดวงเงินทุนสนับสนนุการเรียนการสอนเป็นตามที่จ่ายจริง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษา

ต่อ 
7. ขาดการกลั่นกรองและวิเคราะห์งานก่อนนําเสนอผู้บริหาร เนื่องจากขาดหัวหน้างานควบคุม

ตรวจสอบ 
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ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 
 
 
 

 


